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VOORWOORD
Wat een gekke tijd mensen. Iedereen heeft er mee te maken: de coronacrisis. Momenteel (eind april) zitten we nog steeds in de intelligente lockdown. Sinds medio
maart zijn alle clubactiviteiten en -evenementen stilgelegd. De samenkomsten en evenementen zijn nu vanuit de overheid niet toegestaan tot 1 september. De eerstkomende tochten op de Fietssport-kalender zijn dan ook pas van het eerste weekend vanaf
5 september zichtbaar. Dat duurt nog even. Voor onze vereniging betekent dit dat onze
eerste evenement – de ATB-tocht in het najaar – op 31 oktober staat gepland. Dat lijkt
nog ver weg te zijn. In het zomerseizoen zijn er dus geen tochten meer op de kalender,
heel misschien in de nazomer.
Als eerste viel af bij ons de ATB-parcours onderhoudsdag. De Bronneger Berend Botje
tocht is vervallen en alle groepstrainingsactiviteiten zijn stilgelegd. Volgens de huidige
richtlijnen mag iedereen nog wel individueel sporten of ten hoogste met z’n tweeën op
gepaste afstand. De NTFU heeft de kreet “Fietsen Doe Je Solo” gelanceerd. Ze geven
tips voor een solorit. Volg de link om het te zien.
Vanaf 29 april wordt sporten voor de jeugd onder begeleiding en strikte voorwaarden
toegestaan. De NTFU heeft samengewerkt met NOC*NSF, de sportbonden en de
Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) aan een landelijk sportprotocol. Als club zullen we kijken op welke manier we hier invulling aan kunnen geven. Hierover zullen we
jullie later verder informeren.
Met het mooie weer van de afgelopen weken was het heerlijk om te fietsen. Zelf ben ik
ook verschillende keren alleen op pad geweest. In de beginperiode - in maart - was het
rustig op de weg, maar verder in de tijd kom je een toenemend aantal (motor)fietsers
tegen. Zo viel me op een paar pauzerende motorfietsers die koffie namen uit ieder hun
eigen thermoskan op gepaste afstand van elkaar. Iets anders dat me een keer op viel
tijdens een van mijn fietstochten was een fietspasseer actie. Wat was het geval? Op een
fietspad kwam me een echtpaar tegemoet op de fiets, ze gingen achterelkaar én elk met
één hand voor hun mond en de andere aan het stuur én wegkijkend passeren. Vreemde
gewaarwording. Zo zoekt blijkbaar iedereen zijn eigen weg in
deze tijd om toch buiten op een voor hun acceptabele manier te
kunnen bewegen.
Ik hoop dat jullie zo ook je eigen weg weet te vinden om een fietstocht
te maken. Hopelijk kan dat snel weer in groepsverband.
André Niemeijer
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● Groot aanbod TWEEDE Hands stadsfietsen voor een kleine prijs
● Groot aanbod TWEEDE Hands RACE & ATB’S
!!!!!! 10% KORTING voor de op fietsen en onderdelen !!!!!!
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WA N DA F W E R K I N G
H O U T R E PA R AT I E
VERFSPUITEN

Sparrenlaan 1
9471 PG Zuidlaren
050 - 409 30 50
www.kleefmanschilders.nl

BESTUURSMEDEDELINGEN
Beste Leden,
In maart hebben we jullie medegedeeld dat we vanwege de coronacrisis onze ALV tot
nader orde zouden verplaatsen. Normaliter moet een ALV binnen de eerste 3 maanden
van het kalenderjaar worden gehouden. Gezien de huidige situatie in de coronacrisis
denken wij dat een ALV op korte termijn niet te plannen is. Wij als bestuur hebben
daarom besloten de ALV te verplaatsen naar de herfst van dit jaar. Daarmee valt de
ALV van het voorjaar samen met de geplande ALV van het najaar. Hiervoor beroepen
wij ons op artikel 8 lid 2 van Boek 2 BW.
Wij gaan er vanuit dat jullie begrip hebben voor deze situatie. Mocht je nog vragen
hebben omtrent deze even een mailtje naar secretaris@dobberieders.nl.
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Met en zonder afspraak. Voor Dames en Heren.

JUBILEUMCOMMISSIE
Begin januari 2020 is de jubileumcommissie gestart onder leiding van Henk Baron als
voorzitter. Johnny Helder, Leo Hardus en André Niemeijer zijn de andere drie commissieleden. Zoals jullie weten had Henk al z’n gedachten over het jubileumjaar 2021
op papier gezet en op de ALV in november 2019 toegelicht.
De eerste sessie hebben we gebrainstormd. Welke activiteiten waar en wanneer. Een
feest en waar en hoe dan? En jubileumclubkleding. Het een en ander is uitgezocht.
Dat levert weer nieuwe vragen op. Tijdens de tweede sessie zijn we voorgelicht over
kleding door een potentiële kledingleverancier. Bij een tweede potentiële leverancier
zijn we op bezoek geweest en van een derde hebben informatie via de mail gekregen.
In totaal hebben we nu drie offertes ontvangen. Het bestuur hebben we ondertussen
ingelicht over de mogelijkheden van de kleding en jubileumactiviteiten. Dat leverde
nieuwe vragen op vanuit het bestuur en inzicht bij de commissie over hoe het bestuur
te informeren. Er moet namelijk wel wisselwerking plaats vinden, zodat de commissie
het bestuur zo goed mogelijk kan meenemen in de ontwikkeling en invulling van het
jubileumjaar.
En toen kwam het coronavirus. Met de 1,5 meter afstand (social distancing). Geen
evenementen tot in ieder geval 1 september 2020. En daarna dan? En volgend jaar
dan? Hebben we dan een 1,5 meter -economie? Wat betekent dat dan voor de te organiseren activiteiten en feest? Allemaal vraagtekens. We zullen de stappen maken die we
kunnen maken met de kennis van nu. Nadenken over de jubileumjaarinvulling met
hopelijk geen beperkingen.
We hebben nog wel wat te doen. Gelukkig hebben we ook nog de tijd. Op een later
moment zullen we met meer informatie komen en vragen naar verdere ondersteuning
in de organisatie. Met de gedachte dat vele handen het werk licht maken.
Wordt vervolgd.
André Niemeijer, namens de jubileumcommissie
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Bedankt
voor de
waardering!
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Nr.
klanttevredenheid
Noord-Nederland

Zuidlaren

MEERDAAGSE

Geen meerdaagse door corona
De meerdaagse, die dit jaar midden mei was gepland, gaat i.v.m. de coronamaatregelen
niet door. Voor de vijfdaagse hadden zich 10 deelnemers gemeld en voor de driedaagse
kwamen er nog 3 bij. Alles was geregeld; de overnachtingen met aanbetalingen, de
routes, de pauze-plaatsen, bagagevervoer etc. Er is nog getracht om de vijfdaagse naar
begin september uit te stellen, maar voor een paar deelnemers bleek dat niet mogelijk
en ook de onzekerheid naar de toekomst heeft de commissie doen besluiten het gehele
evenement af te blazen. We zien wel of er dit jaar nog mogelijkheden komen voor
een meerdaags fietsgebeuren, maar voorlopig lijkt die kans klein zolang we in het
anderhalve meter tijdperk leven en dat zal nog wel een tijdje duren.
Een prachtig fietsvoorjaar en alleen fietsen
Op mijn zeventiende (voorjaar 1961) ben ik als junior aan de wielersport begonnen
en dat is dus 59 jaar geleden. Wat ik nu meemaak, heb ik al die jaren, waarin ik mij
op één of andere manier op de fiets heb voortbewogen, nog nooit meegemaakt. Vanaf
april 1990 ben ik lid van de Dobberieders en alle jaren tot nu zijn er centrale trainingen
geweest. Dat dat nu niet kan is dus zeker uniek!
Maar alleen fietsen heb ik in mijn vroegere trainingsjaren heel veel gedaan en ik
moet zeggen, dat ik er nu weer aardig aan gewend begin te raken. Een paar keer
ben ik op één van mijn tochten een clubgenoot tegengekomen en verder volg ik
veel clubgenoten op Strava en weet, dat velen alleen tochten maken en enkelen in
tweetallen. Maar genieten van een prachtig voorjaar op de fiets doen we allemaal.
Doordat de wind veelal uit oostelijke of noordelijke richting komt, is een routekeuze
het Groningerland in een voor de hand liggende optie. Daar is het lekker rustig en
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het aantal coronagevallen is daar het laagst van heel Nederland. Verder valt het me
op, dat iedereen zowel op de fiets als te voet z’n best doet om die anderhalve meter
in acht te nemen. Zo fietste ik over een voor mij tot nu toe onbekend smal betonnen
fietspad van Wagenborgen naar ’t Waar. (Voordeel van een navigatie apparaat met
kaart op de fiets) Op die route kwam ik twee keer een fietsend echtpaar tegen. Ik
nam mezelf voor om ruim op tijd af te stappen om dan op afstand in de berm te
gaan staan, maar beide keren waren de echtparen mij voor. Even rustig passeren en
een vriendelijk groet past bij zo’n gebeuren. Natuurlijk mis ik het groepsgebeuren
van de pensionado’s; onze geplande dagtochten, die nu niet doorgaan, de gesprekken
tijdens de pauzes, die ik door mijn slecht gehoor niet altijd kan volgen etc. Maar
zolang ik me op een fiets kan voortbewegen ben ik een fietsliefhebber, die daar met
dit prachtige weer volop van kan genieten en zo lang het redelijk veilig mag en kan
en mijn fysiek het toestaat, zal ik dat doen. Diep in mijn hart hoop ik, dat er de
komende maanden nog een mogelijkheid komt om een trektocht te maken op de
toerfiets. Maar alles blijft afwachten!
Als ik nu een middag ga fietsen neem ik half weg ongeveer 5 minuten pauze en vervolg
dan mijn geplande rit. Ook dat bevalt mij prima en is beter voor mijn lichaam, dan de
3 kwartier die we normaal pauzeren, maar wel een stuk minder gezellig.
Ik hoop, dat de mensen waarmee ik gewend was door de week te fietsen en die ik niet
op Strava kan volgen ook nu allen dat fietsplezier ervaren.
Maar nog meer hoop ik, dat we weer gezamenlijk fietsplezier beleven en fietsevenementen
weer kunnen plaatsvinden.
Dinus Vos
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Veelzijdige crossover
• Krachtige 2.0-liter benzinemotor
• Standaard met CVT-automaat
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IN GESPREK MET…
Met wie heb ik het genoegen?
“Met Jan Willem van Toor, geboren in Dordrecht en opgegroeid in Veenendaal. Na
mijn studie in Utrecht en na wat omzwervingen ben ik met samen met mijn vrouw in
Groningen gaan wonen en vond ik werk in Eelde. Omdat het wonen in bebost gebied
ons erg aantrok, wonen wij nu met inmiddels twee kinderen alweer ruim 4 jaar in
Zuidlaren”.
Wat voor sport heb je eerder gedaan?
In het verleden heb ik aan wedstrijdzwemmen gedaan, kitesurfen, squash en een aantal
keer wezen mountainbiken. Toen ik hier in Zuidlaren kwam wonen heb ik een nieuwe
mountainbike gekocht en ben ik met mijn buurman Wilco Visser, hij is lid van de
Dobberieders, in de omgeving van Zuidlaren door de bossen gaan fietsen.
Wanneer ben je lid van de Dobberieders geworden?
“Ik ben sinds mei 2018 lid van de Dobberieders geworden”.
Hoe ben je er toegekomen om het ATB-onderhoud van de Dobberieders te
gaan doen?
“Nadat ik mij als lid van de vereniging heb opgegeven, kwam Douwe Boetje bij me
langs om mij namens de club welkom te heten. Douwe vertelde mij dat hij zich bezighield met het onderhoud van ATB-routes van de vereniging. Dit leek mij ook erg leuk
om te doen dus heb ik mij toegevoegd aan het ATB-route onderhoudsteam”.
Wanneer ben je eigenlijk aan de slag gegaan als voorzitter van de ATB
commissie?
“Nou, nog niet zo heel lang. Ik ben in oktober 2019 voorzitter geworden van de ATB
commissie van de Dobberieders. In deze commissie zitten met mij nog een 7 tal “vaste
vrijwilligers” en een deel daarvan is als zodanig ook erkent door Staatsbosbeheer om
aan de ATB routes te werken binnen de gebieden van SBB. Naast de vaste vrijwilligers
hebben we nog 4 personen die hebben aangegeven af en toe te willen helpen. Zelf heb
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nieuwsgierig?
Je kent ons als Weenink & Mellens,
maar tijden veranderen...
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050 409 33 25
millystraat 6, zuidlaren

www.onsvoorjou.nl

ik als coördinator van het ATB onderhoud, samen met het bestuur, alle organisatorische zaken op mij genomen, zoals het contact met grondeigenaren en andere betrokken partijen en zo goed als mogelijk de onderhoudswerkzaamheden faciliteren. Wij
als onderhoudscommissie, hebben een onderlinge verdeling gemaakt en hebben met
drie personen een gedeelte van de totale route van ruim 9 kilometer geadopteerd. Dan
heb ik het over de route van het Strubben-Kniphorstbosch. De vereniging is daarvoor
destijds een onderhoudsovereenkomst aangegaan”.
Hoe zit het met de andere routes die aangegeven worden met ons
Dobberieders logo?
“Je bedoelt de route door het Dennenoord bos, Lentis bos en het stukje bij het P.O.T.C.?
Daar plegen wij natuurlijk ook onderhoud, hiervoor zijn drie vaste vrijwilligers aangesteld, maar van de andere route waar jij op doelt, de route Drentsche Aa Noord zijn de
vergunningen nog niet verleend.
Indien deze vergunningen zijn goedgekeurd komt deze route qua onderhoud er ook
bij. Wij zorgen er momenteel wel voor dat het gepijlde stuk van de route Drentsche
Aa Noord tot aan restaurant De Drentsche Aa, in Schipborg, in goede conditie blijft”.
Wat kwam je bij de Dobberieders ATB route tegen en wat vond je ervan?
“Er zitten echt geweldige mooie stukken bij, maar ook minder mooie trajecten. Als
we de minder mooie stukken als onderhoudscommissie drastisch willen wijzigen, dan
moeten wij dat met de grondeigenaren overleggen. Meestal voldoet een kleine wijziging om een bepaald stuk weer lekker te laten lopen. Het grootste gedeelte van de
routes die wij in onderhoud hebben gaat over grond van Staatsbosbeheer. Tot nu toe
hebben wij als onderhoudscommissie goede communicatie en ervaringen met SBB.
Wat ook leuk is om te vertellen, dat er 1 keer per jaar door SBB een BBQ wordt gehouden. Deze BBQ is voor vaste vrijwilligers die tevens lid zijn van Staatsbosbeheer en
voor alle andere vrijwilligers die zich inzetten voor het natuurbehoud in het Drentsche
Aa gebied. Dit is een mooie gelegenheid om te netwerken en ervaringen te delen met
de onderhoudsvrijwilligers van de omliggende verenigingen. Elke maand maak ik een
logboek voor Staatsbosbeheer zodat zij weten wat er op onze ATB route gebeurd is
(aangevuld met foto’s) en wat er gewijzigd is”.
Hebben de Dobberieders nu genoeg km aan ATB routes of komen er nog
meer km bij? Wat is eigenlijk het doel?
“Momenteel hebben we ruim 25 km in onderhoud. Als de nodige vergunningen binnen zijn voor de route Drentsche Aa Noord, die overigens niet door de Dobberieders,
maar door Stichting stimulering ATB routes in Drenthe zijn aangevraagd. Er worden
momenteel door deze stichting de nodige inspanningen geleverd om deze te verkrijgen
De vereniging heeft dan een aanzienlijke extra lengte wat betreft het onderhoud”.
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Het is de bedoeling om gezamenlijk met de fietstoerverenigingen in de regio een aaneengesloten uitdagende mountainbike route over de gehele Hondsrug te realiseren.
Dat is het doel. Als onderhoudscommissie van de Dobberieders is het ons doel om ons
gedeelte daarvan zo goed mogelijk te onderhouden en natuurlijk steeds te verbeteren.
Hiermee creëer je een goed en zo gevarieerd mogelijke ATB route over de Hondsrug.
Deze moet het hele jaar door voor iedereen geschikt zijn om op te biken en wat nog
belangrijker is, om daarvan te genieten”.
De ATB onderhoudsgroep bestaat dus uit 7 vaste vrijwilligers en een
aantal oproep vrijwilligers. Op welke manier wil je de overige leden van de
Dobberieders bij het onderhoud betrekken?
“De ATB onderhoudscommissie wil onder meer gebruik maken van; nieuwsbrieven,
de website, en de ATB Dobberieders app. Deze communicatiemiddelen staan ons ter
beschikking om alle leden uit te nodigen om 3 keer per jaar gezamenlijk bezig te zijn
met het onderhouden van de route. Hierbij zit ik ook te denken aan een soortgelijke werkwijze zoals er nu door de vereniging een “georganiseerde ATB tocht” wordt
georganiseerd. Hieraan werken ook ruim 40 vrijwilligers mee in verschillende taken
en functies. Ik kan je nu al wel vertellen dat de eerst komende “Dobberieders ATB
werkdag” op zaterdag 14 maart op de agenda staat. De bedoeling van deze dag is om
met zoveel mogelijk leden in dagdelen d.w.z. een ochtend of een middag, een bepaald
gedeelte van de route Strubben-Kniphorstbosch onder leiding van een vaste vrijwilliger
aan te pakken. Ons doel hierbij is tweeledig: je verhoogt ons gezamenlijk doel om als
vereniging een zo mooie en uitdagende ATB-route aan te bieden en je verhoogt het
onderlinge clubgebeuren. (lees: gezelligheid en met z’n allen) De andere 2 data ’s zijn
13 juni en 21 november 2020”.
Wat wil je nog verder kwijt?
“Ik maak nog maar kort deel uit van de FTC Dobberieders en ik ben fantastisch geholpen door het bestuur om goed voorbereid aan de slag te kunnen gaan. Er is regelmatig
overleg en ik ben daar gelukkig mee. Mijn persoonlijke doel is het belang van het onderhoud aan de ATB-routes nog beter onder de aandacht te brengen en zo meer vaste
vrijwilligers te werven om zich in te zetten voor het ATB netwerk in het veelzijdige
Drentsche Aa gebied.
Elke keer als ik aan het werk ben op de routes geniet ik van het enthousiasme van de
gebruikers. Van jong tot oud, beginners tot professional. En natuurlijk het idee de
route te perfectioneren om zelf die persoonlijke records elke keer weer te verbeteren”!
Jan Willem bedankt voor dit gesprek. Ik hoop dat door dit interview duidelijk is geworden hoe en wat de ATB onderhoud commissie momenteel allemaal doen.
Henk Baron
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TECHNIEK EN MATERIAALKENNIS
Onder deze rubriek zal ik regelmatig een artikel schrijven voor het clubblad met tips
over materiaal en nieuwe ontwikkelingen. Veel leesplezier.
Max Eikmans
Klaar voor de STRADE BIANCHE
En daarvoor hoef je niet af te reizen naar Italië, nee het kan ook in Nederland, 8 februari
werd een graveltocht onder deze naam verreden in Soest. Het lijkt een beetje een hype
met de Gravelbike op avontuur. Maar wat is het nu voor fiets waar je zowel op de weg als
over de zandpaden uit de voeten kunt. De Gravelbike. Geschikt voor alle ondergronden
en je vakantie. Het idee voor een dergelijke fiets stamt uit Amerika. Veel Amerikanen
zien een fiets op de weg als eigenaardigheid en houden er in hun auto dan ook niet echt
rekening mee. Het rijden op onverharde routes is dan wel zo veilig. Om toch lekker snel
te kunnen rijden en avontuurlijk op pad te kunnen is de Gravelbike ontstaan.
Avontuurlijk?
Ja je kunt op avontuur als je wilt de fiets is er op gebouwd. Fietsfabrikant Basso organiseert zelfs een driedaags gravelavontuur in Girona, Spanje, onder het motto “Wij
maken fietsen voor echte fietsers”, en die kun je zo ook testen. Veel onverhard en veel
hoogtemeters dus.
GRAVELBIKE
Wat is dit nu voor fiets en hoe is deze samengesteld. Om te beginnen is het frame vergelijkbaar met een normaal racefietsframe met het verschil dat het iets sterker is, zodat
het klappen goed kan opvangen en onverharde ondergronden kan verwerken. De geometrie verschilt doordat de bovenbuis wat korter is de balhoofdbuis wat hoger en de hele
frame wat luier is. Hierdoor zit je
ontspannen en kun je langer in
het zadel blijven. Ook beschikt
het frame over de mogelijkheid
spatbordjes te plaatsen en passen
er brede banden tot wel 42mm
in de vorken. De fiets is wel wat
zwaarder als een racefiets en
iets minder snel. I.p.v. voorblad
52x36 of 50x32 is het bij de gravelbike vaak 48x32.
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Veilig, nattigheid en vakantie
Sinds enkele maanden beschik ik zelf over en gravelbike een Specialized Diverge met
in de balhoofdbuis een Headshock vering. De overweging voor de aanschaf is geweest.
Veilig op weg in de winterperiode op natte en vuile wegen en schelpenpaadjes met
bredere banden en spatbordjes. En… fiets mee op vakantie.
Droog en schoon
Inderdaad dat is een echt pluspunt met spatbordjes. Je blijft schoon en grotendeels
droog. Dit heb ik als prettig ervaren, maar er is meer. In de winterperiode heb ik er
lekker op door kunnen rijden waarbij een onverharde route ook geen belemmering is.
De fiets is iets zwaarder en minder snel als een pure racefiets. Dit heb ik niet als een
belemmering ervaren. De bredere banden bieden grip en comfort en geven een veilig
gevoel. De headshock vering is wel merkbaar bij klinkerweggetjes maar voor mij geen
noodzaak. Specialized heeft dit systeem ook in de ROUBAIX modellen in gebouwd.
Conclusie
Fijne fiets voor slecht weer en verschillende ondergronden. Ook als vakantie fiets een
passende optie. Spatbordjes en evt. Bagage kan mee omdat de fiets hierop is gebouwd.
Sterk genoeg ontspannen geometrie met ruimte voor brede banden. Er bestaan ook
modellen met zgn full options. Cube biedt zo’n model aan compleet met spatborden
bagage drager en licht. Wel een pure vakantie fiets in deze uitvoering. Klein geheim..
voor de Strava KOM RIJDERS. omdat je iets meer wattages fietst op je gravelbike
wordt je toch nog een beetje sterker.
Oh ja, nog een argument voor de aanschaf. Je hebt zo een reserve fiets voor vrijwel alle
situaties. En als het straks weer kan. Even op de fiets verse broodjes of stokbrood halen
voor dat heerlijke romantische ontbijt op een campinkje in een dromerige omgeving.
Sterkte en gezondheid
Max Eikmans
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Gemakkelijk
boodschappen
doen!

Zuidlaren

• Breed assortiment
• Ruime parkeergelegenheid
• Zelfscan
• Servicebalie
Adres:

Laarweg 1
Zuidlaren
Openingstijden
››
››

maandag t/m zaterdag van 8.00 - 21.00 uur
zondag van 10.00 - 18.00 uur

7 dagen per week onbeperkt sporten!
voor

€7,60 p/w*
Kom langs en ontdek de mogelijkheden!
Voor info: De Millystraat 1, 9471 AG, Zuidlaren, 050 40 90 347
*prijs op basis van Persoonlijk Onbeperkt Abonnement voor 12 maanden

Wandel of Fiets vakantie?
Ontspannen in Denemarken

www.langerhusevej.nl

Te huur: Vakantiewoning te
Willingen / Sauerland.
Zomervakantie? Even er tussenuit?
Zeer betaalbaar, dichtbij (325 km),
wandelen, mountainbiken, zwemmen,
feesten, zeilen, duiken, enz., enz.
Twee appartementen 8 en 6 persoons
Kijk voor meer info op:
WWW.HAUSAMIBERG.EU
Of bel: 06-36160952
Harry Nijborg en Andrea Frost

"De Witte Hoek"
Brink O.Z. 16, 9471 AE Zuidlaren
Tel nr: 050-4028624

Restaurant - Steakhouse

RABOBANK ATB-TOCHT GASTEREN
Koud was het niet, wel nat
Het is de derde keer dat de club een veldrit moest cancelen en deze keer vanwege een
storm. Sinds september 2019 krijgen zware stormen in Nederland een naam. Onderzoek
heeft n.l. uitgewezen dat het bewustzijn van gevaarlijk weer wordt verhoogd, als je stormen een naam geeft. Het was dus Ciara die onze veldrit dwarsboomde. Het benoemen
van stormen door het KNMI kan de communicatie van naderend gevaarlijk weer via
de media en andere overheidsinstanties helpen. De beslissing van de ATB commissie,
in samenspraak met het bestuur, was een dag voor de tocht al bekend gemaakt. Jammer
omdat de voorbereiding van deze tocht als het ware door een windvlaag in een keer van
tafel was geveegd. Maar ja, dan begint het toch ergens wel een beetje te kriebelen en denk
je na over: zou er niet een datum op de NFTU kalender zijn, waarop we toch de veldrit
door kunnen laten gaan? Na enige bestudering was er in onze regio een gunstige datum
gevonden om de Rabo bank veldtoertocht toch door te laten gaan. De nieuwe datum
werd gevonden en wel 23 februari en opnieuw pakte de ATB commissie hun draaiboek
erbij en begon het organiseren opnieuw. Alles wat betreft de uitvoering en route bleef
zoals het gepland was op 9 februari. Inmiddels was de storm Ciara en later ook Dennis
uitgeraasd, dus daar hadden we gelukkig geen last meer van.
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Ruim een week voorafgaande aan 23 februari, waarbij
de club een nieuwe poging deed om toch de Rabo veldtoertocht te organiseren, had het al veel geregend. De
te rijden route had nu veel te verduren van o.a. rivierwater, (Drentse A) en een te hoog grondwater, overgelopen slootwater en... regenwater, heel veel regenwater.
Wat er vorige zomer te kort was, is er nu te veel. Nu
weet iedereen dat de fiets toer sport een buitensport is
en dat je een veldrit niet kan organiseren in een grote
bedrijfshal of op een paardenmanege. Maar op een dag
als de 23 februari zou ik dat best wel willen. Maar
goed fietsen is mijn sport en dus, “nait soezen maar
deurbroezen”. Nu was ik echt niet het enige clublid
die als “vrijwilliger” ingezet werd door de ATB commissie, dat zeker niet. Mijn conclusie is wel dat er ongeveer net zoveel “vrijwilligers” als “deelnemers” waren deze ochtend. Teleurstellend? Ja zeker. Het leek in onze omgeving als op een “natte moesson”.
Het was al moeilijk genoeg om door te blijven fietsen en om niet te slippen, laat staan
uit te glijden. Maar goed, wat kun je verwachten na al die regenval. Toch is mijn conclusie ook, dat ik vernam dat in de Gasterije de onderlinge clubbinding met alles en
iedereen groot is. Daar wordt ik warm van. Eenmaal thuisgekomen vroeg mijn vrouw
“lekker gefietst?” en was mijn antwoord “Ja, koud was het niet, wel nat”.
Een van de vele vrijwilligers
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Op zoek naar een passende
MTB of Racefiets?
Dan ben je bij Bikeshop Annen
aan het juiste adres.
Ook voor al je
reparaties en onderhoud.

Trotse dealer van:

Bikeshop Annen
Brink 4
9468 BP Annen

06 21 897 114
info@bikeshopannen.nl

bikeshopannen.nl

NIEUWE AANWINST 2e CONTAINER WENAKKERS
2e container van de Dobberieders geplaatst bij de Wenakkers
Half april 2020 is de 2e container van de Dobberieders geplaatst bij de Wenakkers.
Uiteraard na overleg met en toestemming van de gemeente Tynaarlo en de FC Zuidlaren. Na enkele weken zoekwerk, door meerdere leden van de FTC, werd er een geschikte, gave container gespot in Scheemda. Na overleg met de penningmeester werd
er fiat gegeven voor de aankoop en kon er worden nagedacht over het transport en de
plaatsing bij de Wenakkers. Michiel, een voormalig ATB- lid, werkend bij Nico Transport in Hoogezand en buurman van Jan Willem, werd bereid gevonden de container
op te halen en te plaatsen naast de enkele jaren geleden geplaatste DR-container.
Het was nog een hele klus om de container langs de bestaande container en tussen
de bomen goed op zijn plaats te krijgen, zonder het aanwezige groen, de dakgoot en
een lantaarnpaal te beschadigen. Na enig manoeuvreerwerk kon de container tegen de
andere container geplaatst worden, omdat een aantal leden het nodige grondwerk, in
de week voor de plaatsing, hadden verricht. Het is de bedoeling de container van elektriciteit te voorzien en beschikbaar te stellen aan: de jeugdafdeling en de groep ATB
onderhoud totaal, zodat hun spullen en werk- en voertuigen voldoende plaats hebben.
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De gemeente heeft aangegeven,
dat de beide containers een groene
kleur moeten krijgen.
Het zou mooi zijn, als een aantal
DR- leden deze klus, na de corona
maatregelen, op zich willen nemen: ontvetten, de verf dof schuren en lakken.
Mocht er bij een aantal leden tijdelijk nog spullen opgeborgen zijn,
die de club ooit heeft aangeschaft/
gekregen, is daar nu ook weer plaats
voor. Geef dit dan even door aan de
secretaris, of Jan Willem van Toor.
Jan Willem is bezig met het inventariseren van de goederen, die hij
onder zijn beheer heeft.
Henk Boer, bestuurslid Dobberieders
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Dag Dobberieders,
Voor de mensen die niet weten wie ik ben: Ik
ben Sandra Jonge Poerink, eigenaar van Create
ID grafisch ontwerp en sinds 2014, alweer 6 jaar,
verantwoordelijk voor de opmaak van het clubblad
van de Dobberieders. Via Bastiaan Hollander, destijds Bas Kwadraat (nu Bold1609) ben ik hiermee
in aanraking gekomen. Nu is voor mij het einde
van deze route bereikt. Ik kan hierover best leuk
in metaforen gaan spreken, zoals soms was het net
een ATB route met bochten, bulten en valpartijen, maar meestal betrof het een relaxte
zonnige afdaling met hier en daar een stop voor koffie.
De heren van de redactie waarmee ik heb mogen samenwerken, waren altijd zeer welwillend. Met wederzijds geduld en hulpvaardigheid hebben we er iedere keer een leuk
en prettig leesbaar blad van kunnen en mogen maken. Ik ben jullie dan ook dankbaar
voor deze samenwerking en de plezierige periode.
Ik heb namelijk besloten meer ruimte te willen creëren om nieuwe vaardigheden te
leren. Zo zou ik mij bijvoorbeeld heel graag meer ontwikkelen op het gebied van
(digitaal) illustreren en naast mijn huidige werkzaamheden merkte ik dan ook, dat ik
niet meer die aandacht kon geven aan het clubblad wat het mijns inziens verdiende.
Daar had ik oprecht moeite mee. Daarom ben ik op zoek gegaan naar een vervanger,
zodat jullie niet plots zonder deze hulp zaten.
Een jonge ontwerpster die hierin zeker een uitdaging heeft en tevens veel van deze
werkzaamheden kan leren, heb ik gevonden in Kaja Willms. Zij heeft een grafische
achtergrond met haar opleiding en is welwillend om de opmaak voor dit clubblad
voort te zetten. Ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat jullie een goede samenwerking
in het vooruitzicht hebben met haar. Op de volgende pagina stelt ze zichzelf aan jullie
voor. Tot slot wens ik de Dobberieders met Kaja een gezonde, fitte toekomst en heel
veel fietsplezier!
Voor mij is het einde Route! Tot ziens!
Sandra Jonge Poerink | Create ID
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Hallo,
Mijn naam is Kaja Wilms, ik ben 21 jaar oud en ik studeer mediavormgeving aan het
Cibap in Zwolle. Momenteel zit ik in het derde jaar van mijn opleiding, dus nog 1 jaar
te gaan voordat ik mijn diploma heb.
Ik kijk er naar uit om deze boekjes te gaan vormgeven. Dit is voor mij een leuke uitdaging waar ik veel van zal leren.
Kaja Wilms
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CONTACTGEGEVENS FTC DOBBERIEDERS
Bestuur
André Niemeijer | Voorzitter

T (06) 21 54 87 07
E voorzitter@dobberieders.nl

Ledenadministratie
Ger van der Ende
E ledenadmin@dobberieders..nl

COMMISSIES

Willy Pomper |Vice-voorzitter
T (06) 53 92 54 73
E vicevoorzitter@dobberieders.nl

Sponsorcommissie

Rita van der Ende-Marrink | Penningmeester
E penningmeester@dobberieders.nl

Jeugdcommissie

René Hensel
E sponsor-cie@dobberieders.nl

Frank Calis
E jeugd@dobberieders.nl

Nelleke Stegeman | Secretaris
T (06) 11 29 72 85
E secretaris@dobberieders.nl

ATB commissie

Bestuurslid

Jan Willem van Toor
E atb-cie@dobberieders.nl

Henk Boer
E bestuurslid@dobberieders.nl

Clubblad

Nelleke Stegeman
E redactie@dobberieders.nl

Kleding
Aleida Hilbrands
T (050) 409 1016

CLUBGEGEVENS
Rabobank rekeningnummer: NL57 RABO 0135 8792 48
Internet: www.dobberieders.nl
KOSTEN LIDMAATSCHAP 2020
NTFU-ledenpas hooofdlid
NTFU-ledenpas gezinslid
Jeugdlid
Begunstiger

€ 58,50
€ 55,00
€ 48,00
€ 21,00

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Opzeggingen dienen
plaats te vinden vóór 1 december van elk jaar bij de ledenadministratie.
- 36 -

- 37 -

- 38 -

